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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața creștinului împreună cu semenii” 

Titlul lecției: Provocări ale lumii contemporane şi atitudinea creștinilor 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Compararea modului în care un mesaj religios poate fi exprimat prin forme de comunicare 

       diferite; 

2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în viața  

       personală şi socială; 

3.1. Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor, ca factor de promovare a  

       comuniunii şi ca sursă de rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană. 

 

Activități de învățare recomandate: 

 

o dezbaterea privind importanța şi rolul diferitelor modele în viața creștinilor;  

o analizarea unor simboluri religioase exprimate în diferite forme de comunicare; 

o analizarea mesajului moral-religios din pildele Mântuitorului cu relevanță pentru înțelegerea 

responsabilității și libertății; 

o analizarea unor studii de caz promovate în mass-media, care ilustrează modalități de 

manifestare a iubirii față de oameni; 

o elaborarea unor pliante/postere/eseuri pe tema implicării copiilor şi tinerilor în ameliorarea 

problemelor specifice lumii contemporane. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

 Provocări ale lumii contemporane şi atitudinea creștinilor – Religie ortodoxă, clasa a VIII-a 

 

Definirea cerinței: 

Samarineanul este chipul lui Hristos în oameni, iar pilda rostită de Mântuitorul este un îndreptar 

pentru viața fiecărui creștin. Unește corespunzător elementele următoare și vei descoperi explicarea 

unor simboluri din Pilda Samarineanului milostiv: 

 

Descriere 

Soluția:  

Simbol Interpretare 

Samarineanul milostiv                             Domnul Iisus Hristos 

preotul și levitul                 

                       

Legea Veche 
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coborârea de la Ierusalim la Ierihon     îndepărtarea oamenilor față de Dumnezeu 

vinul Sfânta Taină a Împărtășaniei 

untdelemnul Sfânta Taină a Mirungerii 

„casa de oaspeți”                                         Biserica 

„gazda” (gazdele)                                                       Sfinții apostoli 

fapta samarineanului milostiv                 iubirea jertfelnică a Domnului Iisus Hristos 

„aproapele” nostru                                    orice om, fără deosebire 

devenim „aproapele” celuilalt                         printr-un mod specific de comportare faţă de 

semeni 

                                                                                             

Feedback: 

Ai asociat corect elementele, felicitări! 

Pildele sunt exemple în care, prin lucruri simple, Mântuitorul ne descoperă marile adevăruri! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Ordonează 

perechi”. Prin suprapunerea a două câte două piese cu butoane de culori diferite, elevul va rezolva 

cerința exercițiului. La final, chenarul pieselor cu variantă corectă devine verde, iar chenarul 

pieselor cu variantă incorectă, devine roșu. Elevul primește o apreciere pentru rezolvarea corectă a 

exercițiului! 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două 

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web:  https://learningapps.org/display?v=pnd5rjyhj20 

Fullscreen-Link:  https://learningapps.org/watch?v=pnd5rjyhj20 
 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

1.  http://icons-paintings.blogspot.com/2012/06/pilda-samarineanului-milostiv.html 

accesat 10.11.2020,ora 24.00 
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